
Aktualności
Żagle 2022 - Komunikacja miejska
opublikowano: 16.08.2022 09:48

Największe wydarzenia w naszym mieście zawsze wiążą się ze zmianami w
organizacji ruchu i transportu zbiorowego. Część ulic będzie zamknięta, a na
trasach pojawią się dodatkowe autobusy i tramwaje. Wszystko po to, aby
ułatwić mieszkańcom komunikację z terenem wydarzenia, a także sprawny
powrót do domu. Prosimy kierowców i pasażerów o zapoznanie się z tym, co
czeka ich w czasie Żagli 2022.

Zarówno przed rozpoczęciem wydarzenia, jak i podczas trwania Żagli 2022
odpowiednie służby będą dbały o porządek i bezpieczeństwo mieszkańców
naszego miasta i turystów. Organizacja ruchu i transport publiczny zostały tak przygotowane, aby przemieszczanie się,
pomimo zamknięcia wielu ulic, było jak najbardziej sprawne.

KOMUNIKACJA MIEJSKA

Zachęcamy do pozostawienia samochodu na parkingach i skorzystanie z komunikacji miejskiej. Poza parkingiem na ulicy
Turkusowej oraz P&R na Hangarowej uzgodniony został dodatkowy dla samochodów osobowych na terenie Selgrosa
(możliwość przesiadki na tramwaj 7 i 8 z pętli Turkusowa)

Na czas wydarzenia komunikacja miejska zostanie wzmocniona, a w rezerwie będą dodatkowe autobusy i tramwaje.
Kursy tych pojazdów będą się odbywały na polecenie Centrali Ruchu.

Zmiany w komunikacji miejskiej w dniach 17–22.08.2022 r.

Linia autobusowa 70 kursować będzie objazdem: od przystanku „Plac Rodła” przez al. Wyzwolenia, pl. Żołnierza
Polskiego, pl. Hołdu Pruskiego, ul. Matejki, ul. Zygmunta Starego, ul. Starzyńskiego, ul. Małopolską, pl. Hołdu Pruskiego,
pl. Żołnierza Polskiego do al. Niepodległości i dalej bez zmian. Przystanek „Starzyńskiego” przeniesiony zostanie na
przeciwną stronę ul. Starzyńskiego. Przystanki „Teatr Współczesny” i „Jarowita” nie będą obsługiwane. Linia kursować
będzie wg normalnego rozkładu jazdy.
Linia autobusowa 90 kursować będzie objazdem: od przystanku „Starzyńskiego” przez ul. Zygmunta Starego, ul.
Piłsudskiego do pl. Rodła i dalej bez zmian. Przystanki „Teatr Współczesny” i „Jarowita” nie będą obsługiwane. Linia
kursować będzie wg normalnego rozkładu jazdy. 
 

Dodatkowe kursy w dniach 19 i 20.08.2022 r.

1.   Zostanie wydłużone kursowanie linii tramwajowych 1, 2, 6, 7 i 8 do godziny 0:00 z częstotliwością co około 30 minut:

·      linia 1 (Os. Zawadzkiego – Potulicka):

o  odjazd z Bramy Portowej do Potulickiej: 23:54,

o  odjazd z Bramy Portowej do Os. Zawadzkiego: 0:08;

·      linia 2 (Os. Zawadzkiego – Turkusowa przez pl. Hołdu Pruskiego):

o  odjazd z Wyszyńskiego do Os. Zawadzkiego: 23:34;

·      linia 6 (Gocław – Pomorzany przez Krzywoustego):

o  odjazdy z Wyszyńskiego do Pomorzan: 22:58, 23:28, 0:02,
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o  odjazdy z Wyszyńskiego do Gocławia: 23:34, 0:04, 0:36*, (*) – kurs do Zajezdni Golęcin;

·      linia 7 (Krzekowo – Turkusowa):

o  odjazdy z Wyszyńskiego do Krzekowa: 23:22, 0:04, 0:34*, (*) – zjazd do Zajezdni Pogodno,

o  odjazdy z Wyszyńskiego do Turkusowej: 23:31, 0:01;

·      linia 8 (Turkusowa – Gumieńce):

o  odjazdy z Wyszyńskiego do Gumieniec: 23:11, 23:49, 0:19,

o  odjazdy z Wyszyńskiego do Turkusowej: 23:16, 23:46;

2.   Uruchomione zostaną dodatkowe kursy w godzinach 23:00–0:00 dla linii autobusowych:

·      linia 68 (Plac Rodła – Świergotki),

o  odjazdy z Placu Rodła: 23:23, 23:53;

·      linia 75 (Wyszyńskiego – Osiedle Zawadzkiego),

o  odjazdy z Wyszyńskiego (przystanek w zatoce w kierunku Bramy Portowej) do Osiedla Zawadzkiego: 23:30, 23:45, 0:00;

·      linia 87 (Wyszyńskiego – Podbórz),

o  odjazdy z Wyszyńskiego (przystanek w zatoce w kierunku Bramy Portowej) do Podbórza: 23:21, 23:51;

·      linia 107 (Plac Rodła – Police Wyszyńskiego Polana),

o  odjazdy z Placu Rodła: 23:31, 23:46, 0:01;

·      linia 241 (Wyszyńskiego – Przecław),

o  odjazdy z Wyszyńskiego (przystanek w zatoce w kierunku Bramy Portowej) do Przecławia: 23:22, 23:37, 23:52;

·      linia 806 (Pomorzany Dobrzyńska – Niemcewicza),

o  odjazdy z Bramy Portowej w kierunku Pomorzan Dobrzyńskiej: 23:14, 23:44,

o  odjazdy z Bramy Portowej w kierunku Niemcewicza: 23:49;

·      linia B (Osiedle Bukowe – Osiedle Arkońskie),

o  odjazdy z Wyszyńskiego do Osiedla Bukowego: 23:16, 23:36, 23:56, 0:16,

o  odjazdy z Wyszyńskiego do Osiedla Arkońskiego: 23:20, 23:40, 0:00;

·      linia C (Plac Rodła – Osiedle Kasztanowe),

o  odjazdy z Placu Rodła: 23:36, 0:06,

o  odjazdy z Wyszyńskiego do Osiedla Kasztanowego: 23:41, 0:11;

3.   Uruchomione zostaną dodatkowe kursy w godzinach 23:00–0:30 dla linii autobusowych:

·      linia 64 (Dąbie Osiedle – Klucz, kursy bez podjazdu do przystanku „Dąbie Dworzec”),

o  odjazdy z Jaśminowej ZUS do Dąbia Osiedla: 23:22, 23:52, 0:22,

o  odjazdy z Jaśminowej ZUS do Klucza: 23:21, 23:51, 0:21;

·      linia 71 (Turkusowa – Rondo Ułanów Podolskich),

o  odjazdy z Turkusowej: 23:10, 23:40, 0:10,

o  odjazdy z Jaśminowej ZUS do Turkusowej: 23:22, 23:52, 0:22;

·      linia 73 (Basen Górniczy – Wielgowo Borsucza),



o  odjazdy z Basenu Górniczego: 23:15, 23:45, 0:15,

o  odjazdy z Jaśminowej ZUS do Wielgowa Borsuczej: 23:22, 23:52, 0:22;

·      linia 79 (Rondo Ułanów Podolskich – Jezierzyce),

o  odjazdy z Jaśminowej ZUS do Jezierzyc: 23:37, 0:07;

·      linia 96 (Basen Górniczy – Osiedle Kasztanowe),

o  odjazdy z Basenu Górniczego: 23:17, 23:47, 0:17;

·      linia 865 (Turkusowa – Osiedle Bukowe – Osiedle Nad Rudzianką – Turkusowa trasą: Walecznych – Mączna –
Kolorowych Domów – Chłopska – Nad Rudzianką – Gwarna – Dąbska – Handlowa – Przelotowa – Turkusowa),

o  odjazdy z Turkusowej przez Mączną (z przystanku linii 65): 23:08, 23:38, 0:08;

o  odjazdy z Turkusowej przez Przelotową (z przystanku linii 71): 23:26, 23:56, 0:26.

Zmiany w komunikacji miejskiej w dniu 19, 20 i 21 sierpnia

Przystanek „Hangarowa” na żądanie w kierunku centrum dla linii tramwajowych 2, 7 i 8 zmieni status na przystanek stały. 
Przystanek „Bulwar Piastowski” na żądanie w obu kierunkach dla linii tramwajowej 6 zmieni status na przystanek stały. 
 

PUNKTY INFORMACYJNE ZDiTM

Aby zapewnić pasażerom jak największe bezpieczeństwo i pomóc w sprawnym dotarciu na teren wydarzenia i do domów
19 – 21 sierpnia od godziny 16:00 do późnych godzin nocnych uruchomione zostaną  tymczasowe posterunki
pracowników ZDiTM. Dworzec Morski, Wały Chrobrego, Bulwar Piastowski, Hangarowa P&R ( parking i przystanki ),
Jaśminowa ZUS, Energetyków, Wyszyńskiego, Plac Rodła -  to tam będzie można zasięgnąć informacji na temat
funkcjonowania komunikacji miejskiej podczas wydarzenia. Ponad 100 osób pomoże, wytłumaczy i dodatkowo zadba o
bezpieczne poruszanie się w rejonie węzłów komunikacyjnych.

POCIĄGIEM PO SZCZECINIE

Przypominamy, że zgodnie z porozumieniem zawartym z POLREGIO Sp. z o.o, w pociągach przewoźnika kursujących do i
ze Szczecina Głównego, w granicach administracyjnych miasta Szczecin, tj. między stacjami Szczecin Główny, Szczecin
Gumieńce, Szczecin Port Centralny, Szczecin Zdroje, Szczecin Dąbie, Szczecin Zdunowo, Szczecin Załom, Szczecin
Podjuchy honorowane są wszystkie bilety okresowe ZDiTM oraz ulgi i zwolnienia.


